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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete, utfört på Valderas Consulting AB, ämnar att hitta ett tillräckligt bra sätt 

för att migrera ett personalhanteringssystem (HR-system) till mobila enheter, genom att 

undersöka skillnader mellan olika metoder för kommunikation mellan mobila enheter och en 

MS-SQL databas från ett säkerhets- och prestandamässigt perspektiv. Metoderna innebär att 

man implementerar en webbtjänst med hjälp av antingen REST eller SOAP för att utföra 

kommunikationen mellan mobila enheter och en MS-SQL databas. Arbetet innefattar även en 

undersökning av sårbarheter för mobila enheter och hur man kan lösa dem. För att kunna göra 

en jämförelse mellan metoderna, implementeras en mobilversion av HR-systemet i Android 

och en webbtjänst i ASP. NET.  

 

Resultaten från utförda experimenten visar att REST har betydligt bättre prestanda och 

använder mycket mindre bandbredd än SOAP. Detta medför att REST är mer lämplig för 

mobila enheter eftersom mobilsurf ofta har begränsad bandbredd. Sårbarheten med Android-

applikationer är att de lätt kan dekompileras, vilket i sin tur medför att källkoden är läsbar så 

att man kan utföra otillåtna funktioner. Obfuskering-teknik med hjälp av Proguard gör att 

källkodens läsbarhet och förståelse blir mycket svårare vid dekompileringsprocessen, dock är 

sparad information i form av strängar fortfarande läsbara. Gällande säkerheten är SOAP 

lämplig för decentraliserade och distribuerade system och REST endast lämplig för 

kommunikation mellan enbart två system. Det lämpliga sättet för implementation av HR-

systemets mobila version är att använda REST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Examination of problems and difficulties with a business-critical 

mobile application from a security and performance perspective 

 
This degree project, conducted at Valderas Consulting AB, investigates an appropriate way to 

migrate a personnel management system to mobile devices, by examining differences 

between methods used for communication between mobile devices and a MS-SQL database 

from a security and performance perspective. A web service using either REST or SOAP was 

implemented in order to perform the communication between mobile devices and a MS-SQL 

database. The research also includes an examination of the vulnerabilities of mobile devices 

and how to reduce them. In order to make a comparison between the methods, a mobile 

version of the personnel management system in Android and a Web service in ASP. NET was 

implemented. 

 

Results from experiments conducted show that REST has significantly better performance 

and uses much less bandwidth than SOAP, which means that REST is more suitable for 

mobile devices because mobile surfing often has limited bandwidth. The vulnerability of 

Android applications is that they easily can be decompiled, which leads to readable source 

code so that unauthorized functions can be performed. Obfuscation technology using 

Proguard reduces the source code readability when the decompiling process is performed, but 

saved information in string form is still readable. When it regards security is SOAP suitable 

for decentralized and distributed systems and REST is only suitable for communication 

between two systems. The appropriate way for the implementation of the mobile version of 

the personnel management system is to use REST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
 

Terminologi 

1   Inledning ............................................................................................................................................. 1 

1.1   Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 

1.2   Problemdefinition ........................................................................................................................ 1 

1.3   Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 2 

1.4   Avgränsningar .............................................................................................................................. 2 

2   Teori .................................................................................................................................................... 3 

2.1   Mobila enheter ............................................................................................................................ 3 

    2.1.1   Mobila plattformar ........................................................................................................... 3 

    2.1.2   Android ............................................................................................................................. 4 

    2.1.3   Kompilering i Android ....................................................................................................... 4 

    2.1.4   Dekompilering i Android ................................................................................................... 5 

2.2   Webbtjänst .................................................................................................................................. 6 

     2.2.1   Representational State Transfer ...................................................................................... 6 

                          2.2.1.1   Klient-Server…………………………………………………………………………………………………..7 

                          2.2.1.2   Tillståndlöshet………………………………………………………………………………………………..7 

                          2.2.1.3   Cache……………………………………………………………………………………………………………..7 

                          2.2.1.4   Enhetligt gränssnitt………………………………….…………………………………………………….7  

                          2.2.1.5   Lagersystem……………………………………………………………………………………………………8 

     2.2.2   SOAP ................................................................................................................................. 8 

                          2.2.2.1   Web Service Description Language…………………………………………………………………9 

     2.2.3   Alternativ till REST och SOAP ......................................................................................... 10 

     2.2.3   Meddelande-format ....................................................................................................... 10 

                          2.2.3.1   Extensible Markup Language………………………………………………………………………..10 

                          2.2.3.2   JavaScript Object Notation……………………………………………………………………………10 

2.3   Säkerhet inom webbtjänster ..................................................................................................... 11 

     2.3.1   Secure Sockets Layer ...................................................................................................... 11 

     2.3.2 Web Service Security ..................................................................................................... 12 

2.4   Liknande arbeten ....................................................................................................................... 13 

     2.4.1   Webbtjänster, SOAP och REST ....................................................................................... 13 

     2.4.2   Kompilering och dekompilering av Java-program ......................................................... 13 

3   Metod ............................................................................................................................................... 15 



    3.1 Metodval ................................................................................................................................... 15 

3.2   Systemöversikt .......................................................................................................................... 15 

3.3   Implementation ......................................................................................................................... 16 

     3.2.1   Utrustning och utvecklingsmiljö..................................................................................... 16 

     3.2.2   Implementation av webbtjänst ...................................................................................... 17 

     3.2.3   Implementation av Android-applikation (Klienten) ....................................................... 18 

3.4   Experiment 1: Prestandamätning .............................................................................................. 18 

3.5   Experiment 2: Bandbreddsmätning ........................................................................................... 19 

3.6   Experiment 3: Dekompilering av en Android-applikation ......................................................... 20 

4   Resultat ............................................................................................................................................. 22 

4.1   Prototyp-applikationen ............................................................................................................. 22 

4.2   Experiment 1: Prestandamätning .............................................................................................. 22 

4.3   Experiment 2: Bandbreddsmätning ........................................................................................... 23 

4.4   Experiment 3: Dekompilering av en Android-applikation: ........................................................ 24 

4.5   Experiment 4: Dekompilering av obfuskerad Android-applikation ........................................... 26 

5   Diskussion ......................................................................................................................................... 29 

5.1   Evaluering av SOAP och REST .................................................................................................... 29 

     5.1.1   Bandbredd och prestanda .............................................................................................. 29 

     5.1.2   Säkerhet ......................................................................................................................... 29 

5.2   Evaluering av dekompilering i Android-applikationer ............................................................... 30 

5.4   Parsning av data i Android ......................................................................................................... 31 

5.5   Samhälleliga och etiska aspekter ............................................................................................... 31 

6   Slutsats .............................................................................................................................................. 33 

6.1   Rekommendationer ................................................................................................................... 33 

6.2   Framtida arbeten ....................................................................................................................... 34 

7   Referenser ........................................................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminologi 

 

Webbtjänst: ett webbaserat datorprogram som underlättar kommunikation mellan olika 

system över http. 

ASP .NET: akronym av Active Server Pages, är utvecklat av Microsoft och används för att 

skapa dynamiska webbsidor och webbtjänster. ASP .NET stödjer flera programmering språk 

såsom C# och Visual Basic .NET.  

JSON: akronym av JavaScript Object Notation, är ett textbaserat och kompakt format som 

används för utbyte av information. 

Dekompilering: ett sätt att omvandla datorprogram till källkod. 

Obfuskera: att skriva om källkoden vid kompilering så att koden som skapas från 

dekompileringsprocessen blir svårare att läsa och förstå. 

Proguard: ett verktyg som används för att obfuskera källkoden på Android-applikationer. 

REST: ett protokoll för utbyte av information som använder HTTP-protokollet som 

transportmedel. Det mest använda formatet för informationen är JSON. 

SOAP: ett protokoll för utbyte av strukturerad information i XML-format. Det mest använda 

protokollet för att transportera informationen är HTTP. 

MS-SQL: akronym av Microsoft SQL Server, är Microsofts databashanterare. 

XML: akronym av eXtensible Markup Language, en standardiserad och strukturerad 

syntaxnotation som används för att överföra data mellan två enheter. 

 

XML-signering: signerar XML-fragment för att säkerställa integritet av överförd data. 

XML-kryptering: krypterar XML-fragment för att säkerställa konfidentialitet av data. 

W3C: akronym av World Wide Web Consortium, ett standardiseringsorgan för Internet 

Teknologier. 

 

HTTP-header: innehåller information som krävs för att en HTTP-förfrågan skall kunna 

exekveras av en server eller ett HTTP-svar kan läsas av en klient. 

 

Binärfil: innehåller data i ett format avsett att läsas av ett specifikt datorprogram. 
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1   Inledning 

 

1.1   Bakgrund 

 

På senare tid har mobila enheter såsom läsplattor och mobiltelefoner blivit allt viktigare inom 

företag. Trenden går mot att allt fler program som tidigare endast fanns på datorer även blir 

tillgängliga på dessa enheter, exempelvis Nordeas mobilbank [1] och Försäkringskassans 

mobilapplikation [2]. Med komplexare program blir det även viktigare med säkerhet, och 

detta är något många mobilapplikationer behöver bli bättre på [3]. 

Valderas är ett konsultföretag som har tagit fram ett personalhanteringssystem (HR) vars 

huvudfunktion är att bearbeta data såsom tidsrapportering och lönesättning. Sådan data kan 

innehålla känslig information. Systemet är utvecklat i .NET med C# och MS-SQL, som är en 

av de mest använda teknikerna inom industrin. Valderas vill nu följa mobiltrenden genom att 

migrera sin affärsapplikation till mobila enheter, förutsatt att det går att göra det på ett säkert 

sätt. 

 

1.2   Problemdefinition 

 

Examensarbetet syftar till att hitta ett tillräckligt bra sätt för att migrera HR -systemet till 

mobila enheter, det vill säga att undersöka vilka utmaningar som finns inom säkerhet, 

prestanda och bandbredd för att implementera en mobilversion som utför alla viktiga 

funktioner. Mer specifikt kommer följande frågor att besvaras: 

 

1. Vad finns det för skillnader mellan olika metoder för kommunikation mellan mobila 

enheter och MS-SQL databaser från ett säkerhets- och prestandamässigt perspektiv, 

och vad finns det för svårigheter? 

2. Vad finns det för sårbarheter som är specifika för mobila enheter, och hur kan man 

lösa dem?  
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1.3   Tillvägagångssätt 

 

Här nedan kommer en kort beskrivning av hur frågeställningarna undersöks för att besvara 

dem: 

1. För att hitta det lämpliga sättet för kommunikationen mellan en mobilenhet och en MS-

SQL databas implementeras en prototyp i ASP. NET med två olika tekniker, REST och 

SOAP. Båda versionerna av prototypen jämförs i prestanda och bandbredd under 

utförande av alla viktiga funktioner i HR-systemet. Detta görs genom att implementera ett 

program för att mäta bandbredden och prestandan. Säkerheten som används i båda 

versionerna av prototypen analyseras ur ett teoretiskt perspektiv baserat på information 

från litteraturen. Det vill säga undersöka vilken säkerhetsteknik som är lämpligast för HR-

systemet, och även jämföra hur säkerheten påverkar prestandan och bandbredden.  

 

2. Eftersom det är viktigt att skydda källkoden och känslig information hos en 

mobilapplikation så att en obehörig person inte kan utföra otillåtna funktioner, testas en 

enkel Android-applikation med autentiseringsinformation vid inloggning på en webbtjänst 

för dekompilering. På detta sätt ser man om källkoden och autentiseringsinformationen är 

åtkomlig. I så fall försöker man undvika detta. 

En kvantitativ metod används för att besvara frågeställningarna, eftersom resultaten och 

observationer används för en empirisk utvärdering för att komma fram till analytiska 

slutsatser. 

 

1.4   Avgränsningar 

 
I och med att detta är ett examensarbete läggs majoriteten av utvecklingstiden för den mobila 

proof-of-concept-applikationen av HR-systemet på att besvara frågeställningarna. 

Applikationen är alltså inte en färdig, kommersiell produkt och utvecklas endast i Android. 

  

Man kan implementera webbtjänsten med olika webbprogrammeringsspråk som PHP, 

ASP.NET, Python och Ruby on Rails. Men den implementeras endast i ASP.NET. Utbyte av 

information mellan webbtjänsten, databasen och mobila enheter, utförs med SOAP och 

REST. 

  

Android-applikationen som testas för dekompileringsprocessen avgränsas till en enkel 

applikation som innehåller inloggningsinformationer för anslutning till en webbtjänst.  
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2   Teori 

 

2.1   Mobila enheter 

 

2.1.1   Mobila plattformar 

 

Den nuvarande mobila marknaden domineras av ett fåtal större plattformar. Nedanstående 

tabell utvisar marknadsandel över hela världen av mobila plattformar [4]:  

 

Mobilplattform Marknadsandel kvartal 2 

2013(%) 

Marknadsandel kvartal 2 

2012(%) 

Android 79.0 64.2 

IOS 14.2 18.8 

Microsoft 3.3 2.6 

BlackBerry 2.7 5.2 

Bada 0.4 2.7 

Symbian 0.3 5.9 

Andra 0.2 0.6 

Tabell 1: marknadsandel över hela världen av mobila plattformar 

 

Från tabell 1 konstaterar man att marknadsandelarna har förändrats då den mobila industrin 

växer snabbt. Symbian och BlackBerry har tappat betydande marknadsandelar till främst 

Android och IOS. IOS har också tappat marknadsandelar till Android, som fortsätter 

dominera mobilmarknaden. 

Eftersom Android för närvarande är det dominerande operativsystemet används det för att 

besvara frågorna i detta examensarbete. En annan viktig anledning är att Android är mindre 

restriktiv jämfört med t.ex. IOS. Denna är viktig med tanke på att examensarbetet kräver 

åtkomst till funktioner i operativsystemet. Denna kan tolkas som ett säkerhetshål i Android 

men för att en Android-applikation ska kunna få rättigheter för åtkomst till funktioner i 

operativsystemet behöver man lägga till den lämpliga rättigheten i applikationen. Alla 

rättigheter som används i en Android-applikation måste godkännas av användaren innan 

installation kan påbörjas [5].    
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2.1.2   Android 

 

Android är ett öppet operativsystem främst för mobila enheter som ursprungligen utvecklades 

av Android Inc1 och blev uppköpt av Google år 2005 [6]. Första versionen av Android blev 

tillgänglig år 2008 och den aktuella versionen av operativsystemet är 4.3 med namnet Jelly 

Bean [7].  

Under åren har Android mognat som operativsystem, och kan numera betraktas som säkert. 

För närvarande utvecklas Android av Open Handset Alliance, som är en sammanslutning av 

84 företag inom mobilteknologi, och bland dessa finns företag som specialiserar sig på 

säkerhet. Ett par företag, nämnvärda just för att de erbjuder sin expertis inom säkerheten för 

utveckling av Android är Gemalto som utvecklar säker programvara som används för 

transaktioner på nätet och molntjänster, samt Imagination technologies som erbjuder 

säkerhetslösningar inom kommunikation och multimedia [8].  

Android bygger på en Linux 2.6 kärna som hanterar den underliggande processhanteringen 

och säkerheten. Linux har god säkerhet för processer tack vare dess arkitektur. Den har ett 

strikt behörighetssystem vilket innebär att processer inte har åtkomst till andra processer om 

inte det tillåts explicit. Eftersom varje applikation körs i en isolerad process kan de heller inte 

påverka varandra, t.ex. vid minneskorruption [9].  

Med tanke på det som nämndes ovan är Android ett ganska säkert operativsystem. Däremot 

finns det en sårbarhet som har att göra med att alla applikationer skrivs i Java och exekveras 

med hjälp av Dalvik Virutal Machine [8]. Det är generellt sett lättare att dekompilera Java-

applikationer jämfört med applikationer som är skrivna i ett programmeringsspråk t.ex. 

C/C++ [10], och detta medför en säkerhetsrisk då vem som helst kan läsa källkoden och på så 

sätt komma åt känslig information. 

Många Android-applikationer ansluter sig till bakomliggande system genom en webbtjänst för 

att hämta information från en databas eller ladda upp en fil på en server. För att applikationen 

ska kunna ansluta sig till det bakomliggande systemet sparas autentiseringsinformation i 

applikationen. Då en av frågorna i detta examensarbete är att identifiera sårbarheter i mobila 

enheter genom att undersöka om man med hjälp av dekompilering kan man komma åt 

autentiseringsinformation, ges en kort genomgång av kompilering och dekompilering av 

Android-applikationer nedan. 

 

2.1.3   Kompilering i Android 

 

För att kunna köra en applikation i Android behöver man först kompilera Java-koden. Man 

använder en Java-kompilator som heter Javac för att kompilera koden ner till bytekod och få 

ut en fil med filändelsen class. Class-filen bearbetas med hjälp av ett program vid namnet Dx 

som sammanfogar flera class-filer till en ny fil med filändelsen Dex. Dex-filen är en 

                                                           
1 Android Inc är ett amerikanskt företag som utvecklade mjukvaror för mobilenheter, Företaget grundades år 
2003. 
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exekverbar fil för Dalvik Virtual Machine. Med hjälp av ett program som heter ApkBuilder 

paketeras Dex-filen tillsammans med andra filer såsom certifikat och resurser för att skapa en 

APK-fil. APK-filen används för att installera och distribuera Android-applikationer. 

Nedanstående figur ger en förenklad beskrivning av hur kompileringen går till [38]: 

 

Fil_2.java

Fil_1.java

Javac

Fil_1.class

Fil_2.class

Dx classes.dex

AndroidManifest.
xml

Övriga resurser
(bild, certifikat, 

etc)

Apkbuilder App.apk

 

Figur 1: Illustration av kompileringsprocessen i Android 

 

2.1.4   Dekompilering i Android 

 

Dekompilering innebär att man tar en Android-applikation som är i bytekod och översätter 

den tillbaka till Java-källkod. Man börjar först med att extrahera filen med namnet classes.dex 

från APK-filen. Sedan konverterar man Dex-filen som är Androids bytekod till motsvarade 

class-filer som är Javas bytekod med hjälp av programmet Dex2Jar. Efter detta behöver man 

använda en Java-dekompilator som heter JD-GUI för att kunna ha tillgång till applikationens 

källkod i Java-format. Nedanstående figur ger en förenklad beskrivning av hur dekompilering 

går till [37]: 

 

App.apk Dex2Jar

Fil_1.class

Fil_2.class

JD-GUI

Fil_1.java

Fil_2.java
 

Figur 2: Illustration av dekompileringsprocessen i Android 
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2.2   Webbtjänst 

 

I detta examensarbete implementeras en webbtjänst för att kommunicera mellan en 

mobilenhet och en MS-SQL databas.   

En webbtjänst är ett webbaserat datorprogram som underlättar kommunikation mellan olika 

system över HTTP. Kommunikationen utförs på ett standardiserat sätt, vilket innebär att 

systemen kan vara implementerade i olika programmeringsspråk och köras på olika 

plattformar. Informationer som är tillgängliga genom en webbtjänst är avsedda för ett system 

och inte för en slutanvändare till skillnad från en webbsida [11]. 

Till exempel om man har en databas med information som man vill tillgängliggöra publikt 

kan man använda en webbtjänst. Denna fungerar som en bro mellan databasen och klienten 

som frågar efter informationen. Klienten kan implementeras i Java och köras i Android medan 

webbtjänsten kan implementeras i ASP.NET och köras i Windows. Detta är för att klienten 

och webbtjänsten använder samma metod för informationsutbyte som t.ex. SOAP.  

För närvarande är REST och SOAP de två populäraste teknologierna för att implementera 

webbtjänster, och därför utvecklas webbtjänsten för båda arkitekturerna som en del av 

examensarbetet. 

 

2.2.1   Representational State Transfer 

 

Representational State Transfer (REST) är en arkitektur ämnad för kommunikation mellan två 

system som först var beskriven av Roy Fielding i hans doktorandavhandling [40]. I REST 

används konceptet av resurser, det vill säga att varje information som kan namnges kan vara 

en resurs, t.ex. ett dokument, en bild etc. 

HTTP-protokollet används i REST för kommunikation mellan en klient och en server. 

Meddelandeformatet som skickas mellan klienten och servern är vanligtvis XML eller JSON. 

Klienten får tillgång till resurserna i servern genom att använda nedanstående metoder [36]: 

 GET: hämtar en resurs från servern. 

 PUT: uppdaterar en befintlig resurs eller skapar en ny om den inte finns på servern. 

 POST: skapar en ny resurs på servern. 

 DELETE: ta bort en resurs från servern. 

 HEAD: hämtar metadata2 av en resurs från servern. 

 

För att kunna implementera en REST-baserad webbtjänst, följer man nedanstående principer 

[40]: 

                                                           
2 Metadata: Beskriver typen av data 
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2.2.1.1   Klient-Server 

 

En klient-server-arkitektur består av en server som erbjuder en mängd olika tjänster, och en 

klient som skickar en förfrågan till servern för att få åtkomst till en viss tjänst. Servern 

kommer antingen exekvera förfrågan eller förkasta den genom att skicka ett svar tillbaka till 

klienten. Fördelarna med denna arkitektur är att öka klientens portabilitet genom att separera 

den från lagringen av data; att förbättra serverns skalbarhet genom att förenkla dess 

komponenter; och att både klienten och servern kan utvecklas oberoende av varandra. 

 

2.2.1.2   Tillståndslöshet 

 

Kommunikation mellan klienten och servern ska vara tillståndslös, vilket innebär att varje 

förfrågan som skickas från klienten till servern måste innehålla tillräcklig information så att 

den kan tolkas korrekt, utan att servern använder sig av någon kontextuellt sparad 

information. Detta gör att serverns skalbarhet ökas genom att den effektivt kan frigöra 

resurser och dess implementering förenklas. Med hjälp av tillståndlöshet förbättras serverns 

pålitlighet eftersom den underlättar återhämtningen i fall något fel uppstår. 

 

2.2.1.3   Cache 

 

Ett svar som skickas från servern bör innehålla information om huruvida klienten kan lagra 

svaret i cacheminnet eller inte. Ifall detta är tillåtet kan klienten använda det cachade svaret 

senare vid en ekvivalent förfrågan och på så sätt undvika onödig interaktion med servern, 

vilket leder till att skalbarheten och prestandan förbättras. 

 

2.2.1.4   Enhetligt gränssnitt 

 

Gränssnittet i REST begränsas av följande: 

1. Identifikation av resurser: varje resurs identifieras med en unik identifikation genom 

att använda Uniform Resource Identifiers (URI). 

2. Manipulation av resurser genom representation: detta innebär att om klienten har en 

representation av en resurs så har klienten tillräcklig information för att kunna 

modifiera eller ta bort resursen från servern. Klienten behöver också ha rättigheter för 

att kunna göra någon ändring av resursen.    

3. Självbeskrivande meddelande: meddelanden som skickas mellan klienten och servern 

måste innehålla tillräcklig information för att den ska kunna tolkas korrekt. 

4. Hypermedia som motor för applikationstillstånd: applikationstillstånd bestäms baserat 

på informationer som klienten får från servern om en resurs, t.ex. om man vill köpa en 

bok från en internet-bokhandel har man två alternativ:  

a. Boken finns på lager och går att köpa. 
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b. Boken finns inte på lager och man kan beställa den. 

c. Boken är ännu inte utkommen, men man kan bevaka den. 

d. Boken är slut på förlaget och går inte att beställa. 

 

2.2.1.5   Lagersystem 

 

När klienten kommunicerar med servern kan inte klienten avgöra om den är ansluten med 

slutservern eller med en mellanliggande server. Det gör att systemens skalbarhet förbättras 

genom t.ex. lastbalansering. 

 

2.2.2   SOAP 

 

SOAP är ett protokoll för utbyte av strukturerad information i XML-format mellan 

decentraliserade och distribuerade system över ett nätverk. För att bygga en webtjänst är 

SOAP inte tillräckligt, utan det krävs ett WSDL-dokument [12]. Första versionen av 

protokollet blev tillgängligt vid år 2000, och var ett samarbete mellan Microsoft, UserLand 

och Lotus Development, som överlämnades till W3C för standardisering [13]. Den 

uppdaterade versionen SOAP 1.2 blev en W3C-rekommendation år 2003 [14]. 

SOAP är inte bunden till ett specifikt transportprotokoll, den kan transporteras via HTTP eller 

SMTP3 men det mest använda protokollet är HTTP. SOAP använder sig av HTTP-metoden 

POST. Ett SOAP-meddelande kan endast skickas med POST-metoden. 

Ett SOAP-meddelande skickas från den ursprungliga avsändaren som skapar meddelandet till 

den slutliga mottagaren, på vägen kan det gå genom ett antal mellanhänder som kallas för 

noder. En nod kan ta emot och skicka vidare meddelandet. Nedanstående figur visar vilka 

delar ett SOAP-meddelande består av [39]: 

 

Figur 3: Visar vilka delar ett SOAP-meddelande består av 

                                                           
3 SMTP: Akronym av Simple Mail Transport Protocol, är ett vanligt protokoll för att skicka e-post. 
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Figur 3 visar att ett SOAP-meddelande består av nedanstående delar: 

 Envelope: packar ihop ett meddelande så att det innehåller två element, Header som 

är ett frivilligt och en Body som är ett obligatoriskt.  

 Header: är ett valfritt element inom ett SOAP-meddelande. Den innehåller relevanta 

informationer som beskriver hur ett meddelande behandlas av noder längs 

meddelandevägen. Informationerna anges i form av attribut, till exempel: 

o Actor attribute: vissa delar av ett SOAP-meddelande kan vara avsedda till 

vissa noder längs meddelandevägen. Actor-attributen specificerar vilken del av 

meddelandet som ska hanteras av vilken nod. 

o MustUnderstand attribute: attributet är globalt och specificerar om 

behandlingen av alla element i headern är obligatorisk eller frivillig för alla 

noder längs meddelandevägen inklusive slutmottagaren. Om attributets värde 

sätts till sant och en nod inte kan hantera alla element i headern måste ett fel 

uppstå. 

 Body: obligatoriskt element som måste finnas i ett SOAP-meddelande och innehåller 

ett av följande:  

o Data: informationer som skickas mellan en avsändare och en mottagare. 

o Fault: används bara när ett fel uppstår medan ett meddelande behandlas av en 

mottagare. 

 

2.2.2.1   Web Service Description Language 

 

Web Service Description Language (WSDL) [50] är en specifikation som beskriver 

gränssnittet mot en webbtjänst i XML-format. Detta innebär att ett WSDL-dokument 

definierar vilka tjänster en webbtjänst erbjuder, formatet på meddelanden som den kan 

hantera, protokollen som den stödjer och hur en klient kan ansluta sig till webbtjänsten. 

Eftersom ett WSDL-dokument är maskinläsbart, kan ett program generera koden för att kunna 

anropa en webbtjänst. Strukturen av WSDL-dokument visas nedan: 

 Types: datatyper som används mellan klienten och servern. 

 Message: anger format av ett meddelande. 

 Operation: funktioner som kan utföras av en webbtjänst. 

 PortType: definierar ett set av funktioner som kan utföras och ett set av meddelanden 

som används för att utföra funktionerna. 

 Binding: länkar ihop funktioner och meddelanden som finns i en PortType till ett 

protokoll. 

 Port: anger en adress för en binding. 

 Service: är ett set av portar som bildar en tjänst. 

 

 

 

 



10 
 

2.2.3   Alternativ till REST och SOAP 

 

För närvarande är REST och SOAP de två populäraste teknikerna som erbjuder en stor mängd 

av funktionalitet för att utföra kommunikationen mellan alla typer av klienter och servrar över 

HTTP [34]. Man kan använda andra tekniker såsom Hessian [35], denna teknik använder ett 

binärt protokoll och kan endast överföra binära filer. Observera att Hessian-tekniken inte är 

lämplig för HR-systemet eftersom informationen som skickas mellan mobilapplikationen och 

databasen är olika typer av filer. Man kan även bygga en egen teknik med lämpliga funktioner 

för ett specifikt system. Denna teknik används för att utföra kommunikation mellan enheterna 

i systemet, på detta sätt kan man ha mer kontroll över användning av tekniken.  

 

2.2.3   Meddelande-format 

 

Det finns två meddelande-format som används för informationsutbyte mellan en klient och en 

webbtjänst. SOAP stödjer endast XML medan REST stödjer båda. Eftersom en av frågorna i 

examensarbetet går ut på att undersöka kommunikationsmetoder även från ett 

prestandamässigt perspektiv kommer denna sektion att beskriva dessa meddelande-format. 

 

2.2.3.1   Extensible Markup Language 

 

Extensible Markup Language (XML) är en standardiserad och strukturerad syntaxnotation 

som används för att överföra data mellan två enheter. Syntaxen som används är 

<namn>innehåll</namn>, nedanstående exempel visar hur en telefonbok kan se ut [15]: 

<telefonbok> 

      <namn>Aked Hindi</namn> 

            <telefonnummer> 

                  <typ>Mobil</typ> 

                  <nummer>0731234567</nummer> 

             </telefonnummer> 

             <telefonnummer> 

                   <typ>Hem</typ> 

                   <nummer>081234567</nummer> 

              </telefonnummer> 

</telefonbok> 

 

2.2.3.2   JavaScript Object Notation 

 

JavaScript Object Notation (JSON) är ett textbaserat och kompakt format som används för 

utbyte av information mellan två enheter, Syntaxen som används är ”namn”:”innehåll”, 

nedanstående exempel visar hur motsvarande telefonbok som ovan kan se ut [16]: 
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{ 

      "namn":"Aked Hindi" 

      "telefonnummer": 

       [ 

             { 

"typ":"Mobil" 

"nummer":"0731234567" 

              }, 

              { 

"typ":"Hem" 

"nummer":"081234567" 

              } 

       ] 

} 

 

2.3   Säkerhet inom webbtjänster 

 

Då proof-of-concept-applikationen kommer att behandla känslig data såsom personal- och 

löneuppgifter ställs det höga krav på säkerheten. Här presenteras olika tekniker för att 

säkerställa kommunikationen inom en webbtjänst. 

 

2.3.1   Secure Sockets Layer 

 

Secure Sockets Layer (SSL) är ett säkerhetprotokoll som uppfanns av Netscape år 1994 och 

den aktuella versionen av protokollet är 3.0 [17]. SSL används för att skapa en krypterad 

kommunikation mellan två enheter över internet, ofta är ena enheten en klient och den andra 

är en server. SSL baseras på symmetrisk kryptering, det vill säga att samma nyckel används 

för att kryptera och dekryptera meddelanden som skickas mellan klienten och servern.  

SSL-Protokollet ger nedanstående egenskaper för en kommunikation mellan en klient och en 

server [18]: 

 Autentisering: det finns tre olika sätt: 

o Ingen autentisering: varken klienten eller servern autentiserar sig till 

varandra. Detta innebär att endast konfidentialitet av meddelanden används. 

o En-vägs autentisering: i detta fall är det bara servern som autentiserar sig till 

klienten genom att skicka ett certifikat. Denna metod används för internet-

transaktioner, exempelvis Internetbank. 

o Två-vägs autentisering: både klienten och servern autentiserar sig till 

varandra genom att bägge skickar ett certifikat till varandra. Exempel på 

användning på denna metod är att förhindra attacker mellan en Proxy och en 

webbtjänst. 

 Meddelande-konfidentialitet: meddelanden som skickas mellan servern och klienten 

är krypterade. 
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 Meddelande-integritet: när en session initieras mellan en server och en klient delas 

en symmetrisk nyckel på ett säkert sätt så att en tredje part inte kan dekryptera 

meddelanden som skickas mellan dem. Det vill säga om ett meddelande modifieras 

kommer mottagaren att upptäcka det. 

 Punkt-till-punkt kommunikation: innebär att kommunikationen bara är krypterad 

mellan två ändpunkter t.ex. om en klient skickar ett meddelande till en server som går 

genom en nod så är vägen från klienten till noden krypterad men inte från noden till 

servern. 

En session initieras genom en handskakning enligt följande [19]: 

 Klienten skickar en förfrågan om en säker anslutning till servern med ett meddelande 

som innehåller SSL-version och inställningar för kryptering. 

 Servern svarar klienten med SSL-version, inställningar för kryptering och ett certifikat 

som ska vara utfärdat av Certificate Authority (CA) för att garantera att certifikatet är 

äkta. 

 Klienten använder certifikatet för att autentisera servern, om autentisering lyckas 

kommer klienten att generera en Pre-Master nyckel med hjälp av den mottagna 

informationen från servern, kryptera den med servens publika nyckel som finns i 

certifikatet och skickar den krypterade nyckeln till servern. 

 Servern dekrypterar Pre-Master nyckeln med sin privata nyckel, bearbetar den för att 

få fram en sessionsnyckel. Klienten använder en likadan metod som servern för att 

skapa samma sessionsnyckel. Både servern och klienten använder sessionsnyckeln för 

att kryptera och dekryptera data som överförs. 

 Klienten skickar meddelande till servern som säger att framtida meddelanden är 

krypterade med sessionsnyckeln och att handskakning är klar. Servern skickar samma 

sak till klienten. 

 

2.3.2   Web Service Security 

 

Web Service Security (WS-Security) är ett standardtillägg för SOAP för hur man 

implementerar en säker anslutning mellan decentraliserade och distribuerade system över ett 

nätverk. Första versionen av WS-Security blev tillgänglig år 2004 av Oasis-Open och den 

aktuella versionen är 1.1 som släpptes år 2006 [20]. För att ett SOAP-meddelande ska 

överföras säkert mellan en klient och en server, lägger man till XML-taggar i header-

elementet i meddelandet. WS-Security ger nedanstående egenskaper för en kommunikation 

mellan en klient och en server [18]: 

 Autentisering: WS-Security använder WS-Security token för att utföra 

autentiseringen. Token innehåller uppgifter som krävs för autentisering såsom 

användarnamn och lösenord, den skickas inuti headern av ett SOAP-meddelande.  

 Meddelande-integritet: WS-Security tillhandahåller integritet genom att använda 

XML-signering.  

 Meddelande-konfidentialitet: WS-Security tillhandahåller konfidentialitet genom att 

använda XML-kryptering.  



13 
 

 Non-Repudiation: detta innebär att man säkerställer att meddelandet blev skickat från 

klienten och har mottagits från servern. Det är ett sätt att garantera att avsändaren av 

meddelandet inte senare kan förneka att ha skickat meddelandet och att mottagaren 

inte kan förneka att ha mottagit meddelandet. 

 End-to-End kommunikation: kommunikationen är krypterad från avsändaren av 

meddelandet till slutmottagaren. T.ex. om en klient skickar ett meddelande till en 

server som går genom en nod eller flera noder så är vägen från klienten till servern 

krypterad. 

 Fullständig kryptering: detta innebär att hela meddelandet krypteras. 

 Partiell kryptering: det finns också stöd för att endast kryptera vissa delar av 

meddelandet och lämna resten okrypterad.  

 

2.4   Liknande arbeten 

 

2.4.1   Webbtjänster, SOAP och REST 

 

I en rapport från 2006 [41] jämförs webbtjänst-arkitekturerna SOAP och REST. Det man kom 

fram till var att REST var lätt att använda/implementera och passar särskilt bra för e-

handelsapplikationer, men att SOAP stödjer fler avancerade funktioner såsom distribuerade 

system, är mer komplicerad att implementera och kräver att man använder speciella verktyg 

för implementationen. SOAP används mest hos företag, eftersom den sedan länge har använts 

för att implementera webbtjänster. 

I ett tidigare examensarbete [42] konstaterades det att SOAP, som då användes nästan 

uteslutande på traditionella datorer, också går att implementera på Android-enheter. Däremot 

krävde det relativt hög bandbredd. 

Blanck, Hu, Nielsen, Chowns och McAllister [43] genomförde en studie där de analyserade 

säkerheten kring webbtjänster, bl.a. i förhållande till andra säkerhetslösningar som 

brandväggar och SSL. Där kom de fram till att WS-Security är lämpligare för webbtjänster 

med End-to-End kommunikation än SSL, det vill säga att det är mer lämpligt att använda WS-

Security istället för SSL om meddelanden som skickas mellan en mobilapplikation och en 

webbtjänst går genom en eller flera noder. 

2.4.2   Kompilering och dekompilering av Java-program  

 

Hamilton och Danicic [49] genomförde en studie 2009 där de utvärderade en mängd kända 

dekompilatorer, och konstaterade att ingen dekompilator kan dekompilera alla de testade 

programmen, men att varje program kan dekompileras av minst en dekompilator.  

I en nyare studie från 2012 [44] undersöktes integritetsproblem med dekompilering, och vad 

man kan göra för att skydda sin kod. Där fastställdes det att man kan använda sig av s.k. 

obfuskering, vilket gör att koden som skapas från dekompileringen blir svårare att förstå och 
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modifiera genom att vid kompilering av källkoden ersätta variabelnamn med meningslösa 

värden, samt ändra hur variabler lagras i minnet för att göra det svårare att förstå 

datastrukturer. 
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3 Metod 

 

3.1 Metodval  
 

För att besvara frågeställningarna i denna rapport används en kvantitativ metod. Några 

experiment görs för att kunna bestämma den lämpliga lösningen för problemet, alla 

experimentuppställningar konstrueras genom att ta hänsyn till att nedanstående punkter 

uppfylls enligt [47]: 

 Realisera: det vill säga att man får det fenomen som man vill undersöka att uppträda. 

 Separera: isolera fenomenet från störande faktorer som kan påverka resultatet. 

 Kontrollera: att ha kontroll över faktorer som kan påverka fenomenet. 

 Observera: att få så noggranna observationer som möjligt. 

Här kommer ett exempel på hur punkterna ovan uppfylls för att konstruera uppställningar för 

experiment 1, som går ut på att mäta prestanda för den implementerande prototypen genom 

några tester. För att kunna realisera experimentet behöver man ha en färdig version av den 

implementerade prototypen för att kunna köra testerna. Det som fenomenet i detta fall 

behöver separeras från är alla program som kan implicit eller explicit påverka prestandan av 

prototypen som till exempel program som saktar ner datorn eller internet-uppkopplingen. 

Faktorerna som kontrolleras är testerna som körs på prototypen. Slutligen fås så exakta 

observationer som möjligt genom att använda ett program som bara mäter prestandan på 

testerna. 

Resultat från mätningarna av Experiment 1 och 2 använder kvotskalan enligt beskrivning i 

[47]. Resultat från experimenten används för en empirisk utvärdering för att komma fram till 

analyserande slutsatser. 

 

3.2   Systemöversikt 

 

HR-systemet är ett personalhanteringssystem utvecklat av Valderas AB med moduler för 

tidsrapportering och lönesättning. Systemet delas upp i tre stora delar enligt nedanstående: 

 Jobb: innehåller namn, beskrivning, kategori och andra detaljer. 

 Anställd: innehåller namn, personnummer, anställningsdatum och andra detaljer. 

 Position: används för att koppla en anställd till ett jobb. 

HR-systemet är utvecklat i .NET med C# och nämnda delar ovan hanteras med hjälp av en 

hemsida som Valderas använder, uppgifterna är sparade i en MS-SQL databas. 

En mobilversion av HR-systemet utvecklas i Android, och för att den ska kunna utföra HR-

systemens funktionalitet behöver den ansluta sig till MS-SQL databasen där uppgifter är 
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sparade. En webbtjänst implementeras i ASP. NET som fungerar som en bro mellan 

mobilenheten och databasen. Webbtjänsten utvecklas för båda arkitekturerna, REST och 

SOAP. Nedanstående figur visar hur mobilenheten, MS-SQL databasen och webbtjänsten 

kommunicerar med varandra: 

 

MOBILENHET

MS-SQL 
DATABAS

SQL FRÅGOR

SQL SVAR

WEBBTJÄNST
(SOAP/REST)

MOBILENHET

SOAP/REST
FRÅGOR

SOAP/REST
 SVAR

 

Figur 4: Systemöversikt 

 

3.3   Implementation 

 

3.2.1   Utrustning och utvecklingsmiljö 

 

För att utveckla mobilversionen av HR-systemet och webbtjänsten beskriven i figur 4 används 

nedanstående program: 

 Microsoft Visual Studio: en avancerad utvecklingsmiljö från Microsoft som har stöd 

för diverse olika programmeringsspråk [21]. I denna rapport används programmet för 

att utveckla webbtjänsten i ASP.NET.   

 Eclipse: en avancerad integrerad utvecklingsmiljö som innehåller alla funktioner som 

behövs för att utveckla i programmeringsspråket Java [22]. För utvecklingen av 

mobilversionen i Android används Android Development Tools (ADT) [23] paket 

som plugin för Eclipse. 

Experimenten utförs på följande hårdvara och operativsystem: 

 Samsung Galaxy S4 (Android 

mobiltelefon) 

Bärbar dator 

Processor 1.9 GHz (4 kärnig, ARM) 1.8 GHz Core i5 (2 kärnig, 

X64) 

RAM-minne 2 GB 4 GB 

Operativsystem Android v 4.3 Windows 7 64-bitar 

Tabell 2: Den hårdvara som används för experimenten 
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3.2.2   Implementation av webbtjänst 

 

Webbtjänsten byggs med hjälp av Windows Communication Foundation (WCF) som är ett 

API utvecklat av Microsoft, tillhörande .NET-ramverket, och det används för att bygga 

webbtjänster. Utveckling av webbtjänsten sker med WCF eftersom den stödjer både REST 

och SOAP [24]. Kommunikation med WCF tjänster sker alltid mellan slutpunkter som gör att 

tjänstens funktionalitet blir tillgängliga för en klient. En slutpunkt består av nedanstående 

punkter: 

 Adress: en identifierare för kommunikation som ger information om var slutpunkten 

ligger. Den specificeras av en URI.  

 Bindning: definierar hur en klient kan kommunicera med slutpunkten, det vill säga 

att den specificerar de kommunikationsdetaljer som krävs för anslutningen såsom 

transportprotokoll, kodning av meddelandet och säkerhetsprotokollet.   

 Kontrakt: beskriver funktionalitet som slutpunkten erbjuder och består av ett 

operationskontrakt som definierar vilka parametrar en funktion som knyts till 

slutpunkten tar som input och vilken typ av svar som returneras. Det består även av 

ett datakontrakt som beskriver vilken typ av objekt som tas in och returneras av 

funktionen. 

REST-versionen av HR-systemet använder sig av JSON-format för utbyte av information 

mellan mobilenheten och webbtjänsten, en bindning med namnet WebHttpBinding används så 

att WCF:en stödjer REST. För SOAP-versionen används XML-format för informationsutbyte 

och en bindning med namnet WsHttpBinding. 

 

För att kunna komma åt all viktiga funktionalitet som krävs för HR-systemet definieras 

följande slutpunkter för REST och SOAP enligt nedanstående tabell: 

 

 

Slutpunkt 

(REST/SOAP) 

HTTP Metod 

(REST/SOAP) 

Beskrivning 

                             /jobs 

/positions 

  /employees 

GET/POST Hämtar alla jobb, 

positioner och anställda 

som finns på HR-systemet 

                           /updateJob 

     /updatePosition 

        /updateEmployee 

PUT/POST Uppdaterar ett befintligt 

jobb, position eller anställd 

/deleteJob/{id} 

/deletePosition/{id} 

/deleteEmployee/{id} 

/deleteJob 

/deletePosition 

/deleteEmployee 

DELETE/POST Tar bort ett jobb, position 

eller anställd genom ett 

specifikt id 

                            /createJob 

      /createPosition 

        /createEmployee 

POST/POST Skapar ett nytt jobb, 

position eller anställd 

Tabell 3: Slutpunkter för REST och SOAP-versionerna 
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3.2.3   Implementation av Android-applikation (Klienten) 

 
Mobilversionen av HR-systemet är en klient som kommunicerar med WCF-webbtjänsten för 

att kunna bearbeta information som är sparad i en MS-SQL databas genom att anropa 

funktioner som webbtjänsten erbjuder. En prototyp-version implementeras i Android i både 

REST och SOAP med målet att utföra alla viktiga funktioner av HR-systemet såsom lista, 

skapa, ta bort och uppdatera jobb, position och anställda. 

Då Android-applikationen stödjer REST och SOAP används nedanstående externa bibliotek: 

Volley: ett externt bibliotek presenterat av Google i I/O 2013 [25] som gör att nätverksanrop 

blir enklare och framförallt snabbare, det har ett bra stöd för REST och för JSON-formatet. 

KSoap2: ett lätt och effektivt SOAP-bibliotek som tillåter Android-plattformen att 

kommunicera med SOAP-baserade webbtjänster [26]. Det underhålls aktivt och förbättras 

kontinuerligt och utökas med nya funktioner.  

 

3.4   Experiment 1: Prestandamätning 

 
Detta experiment görs för att mäta prestandan av prototypen i både SOAP och REST-

implementationerna. Syftet med detta experiment är att hitta vilken implementation som ger 

bäst prestanda för just HR-systemet när mobilapplikationen utför ett tungt jobb. Prestandan 

mätas i förhållande till mängden av tiden det tar för jobbet att utföras eftersom kort responstid 

är en viktig faktor för företaget. För att illustrera skillnaden mellan SOAP och REST följs 

nedanstående procedur: 

 Test-scenario: består av viktiga prestandakrävande funktionsanrop som applikationen 

kan utföra och varje funktion utför ett tungt jobb enligt nedanstående: 

o Hämtar alla jobb, positioner och anställda som finns sparade i databasen, det 

finns cirka 40 jobb, 100 anställda och 50 positioner. 

o Uppdaterar, tar bort och skapar nya jobb, positioner och anställda. 

 Mätningsprogram: programmet implementeras för att mäta tiden som krävs från att 

förfrågan skickas till att svaret kommer och information parsas klart, det vill säga tills 

informations konverteras från JSON eller XML till Java-objekt. Tiden det tar för att 

illustrera information visuellt på applikationen ingår inte i mätningen eftersom detta är 

irrelevant. Programmet mäter tiden med hjälp av System.currentTimeMillis som är en 

inbyggd funktion i Java som returnerar den aktuella tiden i millisekunder. Programmet 

ger den totala tiden som krävs av test-scenariot.  

 Resultat-uppskattning: för att få en bra uppskattning från mätningen av test-

scenariot beskriven ovan upprepas mätningen fem gånger och medelvärdet från de fem 

mätningarna beräknas med hjälp av en matematisk metod. Ett medelfel på 

medelvärdet beräknas, ifall värdet av medelfelet delat med medelvärdet resulterar i en 

andel som är större än fem procent körs testerna om tills man får bra resultat. Det vill 

säga att andelen inte överstiger fem procent. De matematiska formlerna som används 

för att beräkna medelvärdet och medelfelet enligt beskrivning i [48] visas nedan: 



19 
 

𝑚 =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑠 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 −𝑚)2𝑛
𝑖=1 =√

1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 −

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1  

𝑓 =
𝑠

√𝑛
 

m är medelvärdet, n är antal upprepningar av mätningar, x är ett mätningsvärde 

s är standardavvikelse, och f är medelfelet. 

 

Experimentet jämför SOAP och REST enligt proceduren redovisad ovan och delas upp i två 

delar. I den första delen jämförs teknikerna utan att ha någon säkerhet aktiverad och i den 

andra delen är säkerheten aktiverad för att se hur säkerheten påverkar prestandan. 

Inställningar för säkerhet anges enligt följande: 

SOAP: 

 Autentisering: för att klienten ska ha tillgång till servern används usernameToken så 

att användarnamn och lösenord skickas inuti headern av SOAP-meddelandet. 

Lösenordet skickas i form av ett hash-värde som genereras med hjälp av en hash-

funktion med namnet SHA-1. 

  XML-kryptering: W3C-standard som används för att kryptera SOAP-meddelandet 

med AES- krypteringsalgoritm. 

 XML-signering: W3C-standard som används för att tillhandahålla integritet av 

SOAP-meddelandet.  

REST: 

 Autentisering: för autentisering av klienten till servern används Basic 

authentication så att användarnamn och lösenord skickas som en base64-kodad 

sträng inuti headern av varje HTTP-anrop. 

 Transport Layer Security (TLS): en uppdaterad version av SSL-

säkerhetsprotokollet som används för att tillhandahålla integritet och 

konfidentialitet av meddelanden som skickas mellan mobilenheten och 

webbtjänsten enligt 2.3.1. AES- krypteringsalgoritmen används för kryptering.  

 

3.5   Experiment 2: Bandbreddsmätning 
 

Ett andra experiment görs för att mäta datamängden som skickas och tas emot av prototypen i 

både SOAP och REST-implementationerna. Syftet med detta experiment är att hitta vilken 

implementation som använder minst bandbredd för just HR-systemet när mobilapplikationen 

utför en uppgift som kräver hög prestanda. Bandbredden är en stor utmaning på mobila 

enheter eftersom bandbredden på mobilsurf ofta är begränsad. Därför vill man ha en 

mobilapplikation som använder så lite datamängd som möjligt. För att illustrera skillnaden 

mellan SOAP och REST följs nedanstående procedur: 
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 Test-scenario: samma test-scenario som på experiment 1 används under detta 

experiment. 

 Mätningsprogram: för att mäta storleken av datamängden som skickas mellan 

mobilenheten och webbtjänsten används ett program med namnet Fiddler [27]. 

Programmet fångar alla förfrågningar som skickas och svar som tas emot av 

prototypen och anger storleken i bytes. 

 Resultatmätning: eftersom mätning av datamängden är exakt och det inte kan uppstå 

felmätningar körs experimenten endast en gång för test-scenariot. 

Experimentet jämför SOAP och REST-implementationerna av prototypen enligt proceduren 

nämnd ovan och experimentet delas upp i två delar. I den första delen jämförs 

implementationerna utan att ha någon säkerhet aktiverad och i den andra delen är säkerheten 

aktiverad för att se hur säkerheten påverkar storleken av datamängden. Samma 

säkerhetsinställningar som på experiment 1 används under detta experiment. 

 

3.6   Experiment 3: Dekompilering av en Android-applikation 
 

Detta experiment görs för att kontrollera om man med hjälp av dekompileringsprocessen 

förklarad i 2.1.2 kan komma åt källkoden och känslig information som är sparad i en Android-

applikation. Det är en viktig faktor för flera företag att källkoden på mobila versioner av dess 

system inte kan avslöjas, eftersom man annars kan ändra på källkoden för att utföra otillåtna 

funktioner. Exempel på detta är att utföra lönehöjning på en anställd eller obehörigt anställa 

en person, vilket är fallet för HR-systemet. 

Experimentet går ut på att dekompilera en enkel applikation som innehåller 

programmeringskod för att logga in på en webbtjänst med inloggningsuppgifter som är 

sparade i applikationen. Figur 5 visar ett kod stycke av en metod (Login) som finns i den 

enkla applikationen implementerad med REST för inloggning till en webbtjänst. Observera att 

inloggningsinformation för SOAP eller REST-webbtjänsten inte är sparad i prototypen. Detta 

görs istället på den enkla applikationen för att kontrollera om man kan få tillgång till känslig 

information vid dekompileringsprocessen. Koden som skapas från dekompileringen 

analyseras för att se ifall den är läsbar och inloggningsinformationen avslöjas. Om den visar 

sig vara läsbar/ inloggningsinformationen avslöjas försöker man hitta lösningen till detta 

problem. 



21 
 

private String username = "userTest"; 
private String password = "passTest"; 
private String URL = "http://192.168.1.10:80/MyService/login"; 
private RequestQueue queue; 
// The method used to login into the web service 

public void Login() 
{ 
    // The request for login into the web service 
    JsonObjectRequest request = new JsonObjectRequest(Re-

quest.Method.POST,URL, 
            new JSONObject(), new Response.Listener<JSONObject>() 
    { 
        public void onResponse(JSONObject response) 
        { 
            boolean hasAccess = false; 
            try 
            { 
                hasAccess = response.getBool-

ean(getResources().getString(R.string.hasAccess)); 
            } 
            catch (JSONException e) 
            { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
 // show the information if the access is granted or not on the application 
            if(hasAccess) 
            { 
                Toast.makeText(getApplicationCon-

text(),getResources().getString(R.string.accessGranted), 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
            else 
            { 
                Toast.makeText(getApplicationCon-

text(),getResources().getString(R.string.accessFailed), 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        } 
        // Error when executing the request 
    }, new Response.ErrorListener() 
    { 
        public void onErrorResponse(VolleyError error) 
        { 
        } 
    }) 
    { 
        // The header of the request with the authentication encoded in 

Base64 hash form 
        public Map<String, String> getHeaders() throws AuthFailureError 
        { 
           HashMap<String, String> headers = new HashMap<String, String>(); 
           headers.put(getResources().getString(R.string.authorization),  

getResources().getString(R.string.basic)+encodeBase64(username+":"+pass-

word)); 
            return headers; 
        } 
    }; 
    // Adding the request to the queue for execution 
    queue.add(request); 
}  

Figur 5: Visar kodstycket av inloggningsmetoden till en webbtjänst 
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4   Resultat 

 

4.1   Prototyp-applikationen 

 

Bild 1 visar tre olika vyer enligt följande: 

 Vy1: startvyn där användaren behöver mata in användarnamn och lösenord för att 

kunna få tillgång till prototypens funktionalitet. 

 Vy2: innehåller tre olika flikar som visar antingen alla jobb, positioner eller anställda 

beroende på vilken flik man väljer. 

 Vy3: visar detaljer om ett valt jobb som man har möjlighet att man har möjlighet att 

ändra på. Sedan kan man spara ändringen genom att trycka på knappen ”Save Job”. 

   

 

Bild 1: Visar tre olika vyer på prototyp-applikationen 

 

4.2   Experiment 1: Prestandamätning 

 

Figur 6 visar resultat från prestandamätningen av test-scenariot i både REST och SOAP. 

Figuren delas upp i tre delar. I den första delen visas resultaten utan att ha någon säkerhet 

aktiverad, i den andra delen är säkerheten aktiverad och i den tredje delen visas overheaden av 

tiden när säkerheten aktiveras. Tidmätningsresultaten i figuren presenteras i millisekunder 

(ms), där mindre tid är bättre. Observera att standardavvikelse visas i figuren i form av 

felstaplar, ju kortare felstaplar desto bättre är mätningarna. 
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Figur 6: Visar prestandamätning av test-scenariot i både REST och SOAP med och utan 

säkerhet. 

 

Resultat från ovanstående figur visar att REST tar cirka 83 % mindre tid jämfört med SOAP 

när säkerheten är inaktiverad och tar cirka 86 % mindre tid när säkerheten är aktiverad. 

Tidens overhead av SOAP-säkerheten är mycket större jämfört med REST-säkerheten. 

Felstaplar visar att standardavvikelsen är ganska liten, med cirka fem procent av tidens 

medelvärde, vilket innebär att uppskattningen av mätningsvärdena är ganska bra. 

 

4.3   Experiment 2: Bandbreddsmätning 

 

Figur 7 visar resultat från bandbreddsmätningen av test-scenariot i både REST och SOAP, 

figuren delas upp i tre delar. I den första delen visas resultaten utan att ha någon säkerhet 

aktiverad, i den andra delen är säkerheten aktiverad och i den tredje delen visas overheaden av 

bandbredden när säkerheten är aktiverad. Resultat av bandbreddsmätning i figuren är 

presenterad i kilobytes (kb), där lägre värden är bättre. Observera att standardavvikelse visas i 

figuren i form av felstaplar, ju kortare felstaplar desto bättre är mätningarna. 
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Figur 7: Visar Bandbreddsmätning av test-scenariot i både REST och SOAP med och utan 

säkerhet. 

 

Resultatmätning från ovanstående figur visar att REST använder cirka 37 % mindre 

bandbredd jämfört med SOAP när säkerheten är inaktiverad och använder cirka 52 % lägre 

bandbredd när säkerheten är aktiverad. Bandbreddens overhead av SOAP-säkerheten är 

mycket högre jämfört med REST-säkerheten. Felstaplar visar att standardavvikelsen är ganska 

liten, med cirka fyra procent av bandbreddsmedelvärde, vilket innebär att uppskattningen av 

mätningsvärdena är ganska bra. 

 

4.4   Experiment 3: Dekompilering av en Android-applikation: 

 

Även figur 8 visar ett stycke kod som skapas från dekompileringsprocessen av den enkla 

Android-applikationen. Kodstycket innehåller en metod som används för att logga in på en 

webbtjänst och inloggningsuppgifter som krävs för autentisering till den. 

Dekompileringsprocessen som används är beskriven i 2.1.2. 
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private String URL = "http://192.168.1.10:80/MyService/login"; 

private String password = "passTest"; 

private RequestQueue queue; 

private String username = "userTest"; 

public void Login() 

{ 

    JsonObjectRequest local3 = new JsonObjectRequest(1, this.URL, new 

JSONObject(), new Response.Listener() 

    { 

        public void onResponse(JSONObject paramAnonymousJSONObject) 

        { 

            try 

            { 

                boolean bool2 = 

paramAnonymousJSONObject.getBoolean(MainActivity.this.getResources().getStr

ing(2131034117)); 

                bool1 = bool2; 

                if (bool1) 

                { 

                    

Toast.makeText(MainActivity.this.getApplicationContext(), 

MainActivity.this.getResources().getString(2131034115), 0).show(); 

                    return; 

                } 

            } 

            catch (JSONException localJSONException) 

            { 

                while (true) 

                { 

                    localJSONException.printStackTrace(); 

                    boolean bool1 = false; 

                } 

                Toast.makeText(MainActivity.this.getApplicationContext(), 

MainActivity.this.getResources().getString(2131034116), 0).show(); 

            } 

        } 

    } 

    , new Response.ErrorListener() 

    { 

        public void onErrorResponse(VolleyError paramAnonymousVolleyError) 

        { 

        } 

    }) 

    { 

        public Map<String, String> getHeaders() 

        throws AuthFailureError 

        { 

            HashMap localHashMap = new HashMap(); 

            

localHashMap.put(MainActivity.this.getResources().getString(2131034116), 

MainActivity.this.getResources().getString(2131034116) + 

MainActivity.this.encodeBase64(new 

StringBuilder(String.valueOf(MainActivity.this.username)).append(":").appen

d(MainActivity.this.password).toString())); 

            return localHashMap; 

        } 

    }; 

    this.queue.add(local3); 

}  

Figur 8: Visar kodstycket av metoden login från dekompilering av den enkla Android-

applikationen 
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Genom att jämföra kodstycket från ovanstående figur med kodstycket från figur 5, konstaterar 

man att de är ganska lika och den lilla skillnaden innebär att lokala variabler i metoden login 

får andra namn som till exempel lokalvariabeln med namnet ”request” får namnet ”local3”, 

initiering av lokalvariabeln med namnet ”bool1” ligger efter i koden och kommentarer i koden 

finns inte längre. Detta påverkar inte läsbarheten av kodstycket som skapas från 

dekompileringen och inloggningsinformationen för att logga in på webbtjänsten är fortfarande 

avslöjade. Man försöker lösa detta problem genom att använda någon sort av obfuskering 

enligt beskrivningen i [30].  

 

4.5   Experiment 4: Dekompilering av obfuskerad Android-

applikation 

 

Eftersom resultat från experiment 3 visar att koden som skapas från dekompilering är läsbar 

och att känslig information såsom inloggningsuppgifter är avslöjade, används ett verktyg med 

öppen-källkod som heter Proguard, vars huvudfunktion är att obfuskera koden så att Android-

applikationer blir svårare att dekompilera [28]. 

Figur 9 visar ett kod stycke som skapas från dekompileringsprocessen av den enkla Android-

applikationen som innehåller obfuskerad Java-kod. Kodstycket innehåller samma information 

som i experiment 3. Figuren visas nedan:  
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private String a = "userTest"; 
private String b = "passTest"; 
private String c = "http://192.168.1.10:80/MyService/login"; 
private t d; 
 

public void a() 
{ 
    d locald = new d(this, 1, this.c, new JSONObject(), new b(this), new 

c(this)); 
    this.d.a(locald); 
} 
public void a(JSONObject paramJSONObject) 
{ 
    try 
    { 
        boolean bool2 = 

paramJSONObject.getBoolean(this.a.getResources().getString(2131034117)); 
        bool1 = bool2; 
        if (bool1) 
        { 
            Toast.makeText(this.a.getApplicationContext(), 

this.a.getResources().getString(2131034115), 0).show(); 
            return; 
        } 
    } 
    catch (JSONException localJSONException) 
    { 
        while (true) 
        { 
            localJSONException.printStackTrace(); 
            boolean bool1 = false; 
        } 
        Toast.makeText(this.a.getApplicationContext(), 

this.a.getResources().getString(2131034116), 0).show(); 
    } 
} 
public Map j() 
{ 
    HashMap localHashMap = new HashMap(); 
    localHashMap.put(this.a.getResources().getString(2131034116), 

this.a.getResources().getString(2131034116) + MainActivity.a(this.a, new 

StringBuilder(String.valueOf(MainActivity.a(this.a))).append(":").append(Ma

inActivity.b(this.a)).toString())); 
    return localHashMap; 
} 
 

 

Figur 9: Visar kodstycket av metoden login från dekompilering av den enkla Android-

applikationen med obfuskerad kod. 

 

Genom att jämföra kodstycket från ovanstående figur med kodstycket från figur 5, konstaterar 

man att de skiljer sig ganska mycket åt. Vissa skillnader är markerade med gul färg för att 

man lätt ska kunna se dem. Skillnader mellan kodstyckena är följande: 

 Variablers, datatypers och metodens namn ersätts med meningslösa namn som till 

exempel variabelnamnet ”password” ersätts med ”b”. 

 Login-metoden delas upp i flera metoder, observera att varje metod ligger i en separat 

fil utan bra struktur. 
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 Kommentarer i koden finns inte längre. 

Ovanstående punkter visar att den dekompilerade koden är mycket svårare att förstå när 

obfuskering används men känslig information såsom inloggningsuppgifter är fortfarande 

synliga.  
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5   Diskussion 

 

5.1   Evaluering av SOAP och REST 

 

5.1.1   Bandbredd och prestanda 

 

Resultaten från experiment 2 visar att SOAP kräver relativt hög bandbredd jämfört med 

REST, detta kan förklaras med hjälp av nedanstående punkter: 

 REST använder JSON-format som är kompakt och enkelt jämfört med XML-format 

som används av SOAP. Ett exempel på hur en telefonbok kan se ut i både JSON och 

XML finns i 2.2.3.  

 Ett SOAP-meddelande innehåller datamängden av tre följande delar:  

o SOAP-strukturen som är beskriven i 2.2.2.  

o En HTTP-header.  

o Någon form av information som till exempel kan vara en bild eller ett 

textmeddelande. 

medan ett REST-meddelande endast innehåller datamängden av två delar, en HTTP-

header och information som skickas. 

 REST använder GET-metoden på vissa förfrågningar till webbtjänsten och svaren kan 

lagras i cacheminnet av klienten medan SOAP använder POST-metoden på alla 

förfrågningar till webbtjänsten och i så fall kan svaren inte lagras i cacheminnet [29]. 

När det gäller prestanda, presterar REST betydligt bättre än SOAP med cirka 80 % mindre 

tidsåtgång enligt resultaten från experiment 1, anledningen till detta är att REST använder 

JSON-format som är snabbare att bygga och att parsa jämfört med XML-format som används 

av SOAP [45]. Dessutom kan klienten som är implementerad i REST använda de cachade 

svaren från servern för att undvika onödig interaktion vid ekvivalenta förfrågningar. Vilket 

leder att prestandan förbättras i jämförelse med SOAP. För att konstruera och läsa ett 

meddelande med SOAP behöver klienten och servern utföra ytterligare bearbetning på grund 

av SOAP-strukturen. Denna ytterligare bearbetning leder till att prestandan försämras. 

 

5.1.2   Säkerhet 

 

Resultaten från experiment 1 och 2 visar att tidens och bandbreddens overhead är betydligt 

lägre i REST jämfört med SOAP när säkerheten är aktiverad. Anledningen till detta är att 

SOAP använder WS-Security. Den gör att varje krypterat SOAP-meddelande som skickas 

mellan klienten och webbtjänsten innehåller säkerhetsinformation inuti SOAP-headern. 

Informationen används så att den rätta mottagaren kan läsa innehållet av meddelandet. På 

REST med SSL-säkerhetsprotokoll utbyts bara säkerhetsinformation en gång i början av en 
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SSL-anslutning med hjälp av en SSL-handskakning enligt beskrivningen i 2.3.1. När SSL-

anslutningen etableras mellan klienten och webbtjänsten skickas REST-meddelanden säkert 

inuti.    

Observera att samma säkerhet/inställningar används för autentisering och kryptering som är 

beskrivna i 3.5, för att få en rättvis jämförelse mellan SOAP och REST. AES-

krypteringsalgoritmen med 256-bitars nyckellängd används eftersom den idag är en av de 

mest populära symmetriska kryptoalgoritmerna. Den är så säker att den är certifierad för att 

användas av den amerikanska regeringen för kryptering av topphemlig information. AES-

algoritmen använder mindre RAM-minne och har ganska bra prestanda jämfört med andra 

symmetriska kryptoalgoritmer [30].         

SOAP med WS-Security erbjuder Non-Repudiation som innebär att klienten eller servern som 

skickar ett meddelande inte senare kan förneka att ha skickat det. Dessutom erbjuder WS-

security End-to-End kommunikation som innebär att en klient skickar ett meddelande till en 

webbtjänst som går genom en nod eller flera noder. Hela vägen från klienten till servern är då 

krypterad. Detta används i decentraliserade och distribuerade system över nätverk där det 

finns noder mellan avsändaren och mottagaren av meddelandet. SSL-säkerhetprotokollet 

saknar Non-Repudiation egenskapen. Lösningen till detta är att ha loggar som sparar 

kommunikationen mellan klienten och servern och kan användas senare som bevis. SSL-

protokollet erbjuder punkt-till-punkt kommunikation, vilket innebär att kommunikationen 

bara krypteras mellan två ändpunkter. Ifall man skickar ett meddelande till servern som går 

genom en nod så är vägen från klienten till noden krypterad men inte från noden till servern. 

För att lösa detta behöver man skapa en SSL-anslutning mellan alla två-ändpunkter längs 

meddelandevägen. Detta försämrar prestandan och ökar risken för att fel information hamnar 

hos en obehörig nod, eftersom hela meddelandet kan läsas av varje nod längs 

meddelandevägen. Detta till skillnad från WS-Security som använder partiell kryptering på 

meddelandet så att varje nod endast kan läsa den delen som noden har behörighet till. 

Det är viktigt att betona skillnaden mellan SSL och WS-Security så att de används på ett 

lämpligt sätt. Eftersom det finns en säkerhetsrisk med att använda SSL när man exempelvis 

skickar ett meddelande som går genom en eller flera noder, utan att man är medveten att 

kommunikationen bara är krypterad mellan avsändaren och första noden. Då kan en obehörig 

person läsa innehållet av alla meddelanden utan att man märker av detta. 

 

5.2   Evaluering av dekompilering i Android-applikationer 

 

Resultaten från experiment 3 visar att koden som skapas från dekompileringsprocessen av den 

enkla Android-applikationen är läsbar och känslig information, till exempel 

inloggningsuppgifter, är avslöjade. Anledning till detta är att Android-applikationer drabbas 

av sårbarheten som alla Java-applikationer har, vilket innebär att de lätt kan dekompileras 

enligt 2.1.2. 

När Java-koden i den enkla Android-applikationen obfuskeras, visar resultaten från 

experiment 4 att den dekompilerade koden är mycket svårare att förstå. Speciellt när metoder 
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delas upp i små metoder med meningslösa namn och sparas i separata class-filer. Detta gör 

det mycket svårare att sätta ihop delarna, särskilt i större program. 

Obfuskering med Proguard är bra för att skydda källkoden till en Android-applikation men 

känslig information som sparas i applikationen i form av strängar är fortfarande synlig när 

Android-applikationen dekompileras. För att undvika detta försöker man antingen att spara 

den känsliga informationen på webbtjänsten eller att den matas in av användaren när 

applikationen används. På detta sätt skyddas både källkoden och känslig information. 

 

5.4   Parsning av data i Android 

 

För att parsa information i JSON-format finns ett externt Google bibliotek med namnet GSON 

som är optimerad för Android och automatiskt konverterar från JSON-format till motsvarande 

Java-objekt eller tvärtom [31]. När det gäller XML-format finns inget optimerat bibliotek för 

Android och då kan man endast manuellt konvertera från XML-format till Java-objekt. Med 

manuell konvertering tar det mycket tid och kraft, speciellt om man har en applikation med 

komplexa Java-objekt som är fallet för HR-systemet. Detta är en svaghet när man jobbar med 

XML-format på Android. Man kan använda externa bibliotek skrivna för 

programmeringsspråket Java som till exempel JAXB [32]. Då kan man dock få sämre 

prestanda och storleken av applikationen ökas, eftersom detta inte är optimerat för en 

mobilapplikation. 

För att få en rättvis jämförelse mellan SOAP och REST konverteras både JSON- och XML-

format till Java-objekt och vice versa manuellt, det vill säga utan att använda något externt 

bibliotek för konverteringen i både SOAP och REST-implementationerna. 

 

5.5   Samhälleliga och etiska aspekter 

 

Examensarbetet syftar på att undvika dekompilering av applikationer i mobila enheter 

eftersom denna teknik kan användas på ett negativt sätt då en person kan dekompilera någon 

annans applikation för att åstadkomma nedanstående åtgärder: 

 Använda applikationen utan att ha giltiga rättigheter. 

 Göra ändringar i applikationen och publicera den för att få känslig information 

inskickat till sig när användare av applikationen tror att den är genuin och mata in t.ex. 

inloggningsuppgifter. Exempel på en sådan applikation är inloggningstjänst för ett 

bankkonto med möjlighet att utföra transaktioner. 

 Ändra den befintliga upphovsrätten och kompilera om applikationen för att sälja den 

som att den vore ens egna. 

Ovanstående punkter visar att säkerhetshål som möjliggör dekompilering kan resultera i 

negativa konsekvenser för samhället. Därför är det viktigt att skydda sig mot dekompilering. 
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Man kan även använda dekompilering i gott syfte, exempelvis kan man få tillbaka källkoden 

av sin egen applikation ifall man tappar bort den. 
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6   Slutsats 

 

För närvarande är REST och SOAP de två populäraste teknologierna för att implementera 

webbtjänster så att man kan utföra en kommunikation mellan en mobilenhet och en MS-SQL 

databas. Baserat på resultaten och diskussionen visar det sig att REST med JSON-format är 

mer lämplig än SOAP för mobilenheter. Detta då den har betydligt bättre prestanda och 

använder betydligt mindre bandbredd. Eftersom mobilsurf ofta är begränsad då är 

bandbredden en mycket viktig faktor. 

När det gäller säkerheten, är SOAP med WS-Security mer lämplig för decentraliserade och 

distribuerade system över ett nätverk där det finns noder mellan avsändaren och mottagaren 

av meddelandet. Dessutom erbjuder WS-Security Non-Repudiation egenskapen som används 

för att bevisa att en viss transaktion har utförts mellan en klient och en server. REST med 

SSL-säkerhetprotokollet är mer lämplig när man endast har kommunikation mellan två 

ändpunkter, exempelvis mellan en klient och en server. 

Sårbarheten som finns i Android-applikationer innebär att de är lätta att dekompilera, vilket i 

sin tur betyder att källkoden blir tillgänglig så att man kan utföra otillåtna funktioner. Man 

kan göra koden som skapas från dekompilering mycket svårare att förstå genom att använda 

obfuskering med hjälp av Proguard. Dock skyddar inte obfuskeringen känslig information 

som sparas i applikationen i form av strängar. För att undvika detta försöker man antingen att 

spara den känsliga informationen på webbtjänsten eller att den matas in av användaren när 

applikationen används. 

 

6.1   Rekommendationer 

 

För att migrera HR-systemet till mobila enheter på ett lämpligt sätt, rekommenderas Valderas 

Consulting AB att använda REST eftersom den har betydligt bättre prestanda och använder 

mycket mindre bandbredd än SOAP vid exekvering av test-scenariot som är beskriven i 

avsnittet 3.4. Dessutom går det att utföra alla viktiga funktioner i HR-systemet med REST. En 

annan anledning att rekommendera REST är att den använder SSL-säkerhetprotokollet som är 

lämplig för den mobila versionen av HR-systemet, eftersom applikationen kommunicerar 

direkt med webbtjänsten det vill säga en kommunikation endast mellan två ändpunkter. 

Svagheten med detta är att SSL-protokollet saknar Non-repudiation, lösningen till detta är att 

ha loggar som sparar hela kommunikationen mellan mobilapplikationen och webbtjänsten. 

Loggarna används senare som bevis, till exempel om en användare av applikationen förnekar 

mottagande av viss information. 

En till rekommendation är att använda Proguard för obfuskering av Android-versionen så att 

källkoden skyddas och att undvika att spara någon känslig information inuti applikationen i 

form av strängar. Den känsliga informationen bör istället sparas antingen i webbtjänsten eller 

matas in när applikationen används. 
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6.2   Framtida arbeten 

 

Nedanstående punkter listar några idéer och områden som kan undersökas i framtiden för att 

förbättra resultatet på detta examensarbete: 

 Bygga en hybrid teknik av både REST och SOAP som innehåller det bästa 

egenskaperna hos båda. 

 Undersöka hur kan man förbättra storleken av ett SOAP-meddelande genom att till 

exempel använda XML-komprimeringstekniker [46] och se hur detta påverkar både 

storleken av SOAP-meddelanden och prestandan. 

 Native Development Kit (NDK) [33] är ett verktyg som gör det möjligt att 

implementera några delar av en Android-applikation i ett annat programmeringsspråk 

än Java som till exempel C/C++. Undersöka hur bra detta är för att skydda känslig 

information vid dekompilering. Generellt sett är det svårare att dekompilera en 

källkod implementerad i C/C++ eftersom den kompileras till nativkod. Den innehåller 

inga information om källkoden till skillnad från bytekod.   
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